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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

StB-rock: een schot in de roos!  

Hoe onze school er steeds cooler uit gaat zien…  

Mevrouw Kathy, ondertussen is de nieuwbouw 
al anderhalf jaar in gebruik, maar de werken 
op school liggen zeker niet stil. Welke verbou-
wingswerken en opfrissingswerken vonden het 
voorbije schooljaar plaats?  
Onze eersteklassers konden hun intrek nemen 
in de vernieuwde klassen met led-verlichting, 
een nieuw kleurtje op de muren, nieuwe ban-
ken,… Kortom: een volledig nieuwe look ! 
Ook de muur onder het afdak bij hun klassen 
werd door kunstenaars onder handen genomen. 
Er kwam graffiti op en het oogt echt heel cool! 
Onder de overdekte speelplaats bij de nieuw-
bouw hebben we een zitbankje geïnstalleerd. Dit 

is tof voor kinderen die willen chillen in een 
overdekte ruimte. 
De voetbalweide bij de nieuwbouw kreeg een 
omheining en kan nu volop gebruikt worden 
tijdens de droge periodes!  
Nu werken we in de kleuterafdeling verder aan 
het digitaal maken van de klasomgeving. In de 
Pezel is een ‘lighthouse’ aangekocht: een soort 
digitaal bord, maar dan met projectie op de 
vloer. In september krijgen alle kleuterleidsters 
hierover een navorming in de Pezel  zodat ze 
zien wat de meerwaarde kan zijn. 
In heel wat kleuterklassen komt er een flatscreen 
zodat de kleuterjuf ook hier interactief kan wer-
ken met de peuters en kleuters. 
  
Welke werken staan er in de vakantie en in het 
komende schooljaar op het programma? 
In de zomervakantie gebeuren de herstellings-
werken. Grote verhuizingen zijn er niet gepland. 
Volgend schooljaar starten we met de renovatie 
van het D-blok. 
  
 

Dylan D’hondt & Stan Debyser 
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Mevrouw Kathy & juf Hilde: ons ijverige directieduo!  

Sinds dit schooljaar neemt juffrouw Hilde op vrijdag de 
directietaken van mevrouw Kathy over. Hoe komt dit? 
Mevrouw Kathy: Directie zijn op zo’n grote centrum-
school met bijna 500 kinderen is een voltijdse taak die 
niet te onderschatten is. Het is geen ‘nine-to-fivejob’ om 
het even in het Engels te zeggen. Er komt meer bij kijken 
dan alleen maar de school draaiende houden. Wat vooral 
zwaar doorweegt in ons takenpakket zijn de vele vergade-
ringen buiten de schooluren. Dat zijn er vaak twee à drie 
per week. Aangezien wij een school zijn die vaak aan het 
bouwen of aan het verbouwen is, moeten wij hiervoor 
vaak de koppen bij elkaar steken. De vele vergaderingen 
wegen zwaar door op het gezinsleven. Vorig schooljaar heb 
ik daarom de keuze gemaakt om dit schooljaar een dag per 
week minder op school aanwezig te zijn zodat ik opnieuw 
wat meer tijd kan vrijmaken voor mijn gezin.  
 
 

Juffrouw Hilde, wat vind je ervan om één dag per week directrice te zijn? 
Ik vind het vooral heel verrassend: je weet nooit hoe je dag eruit zal zien. De strakke planning die ik ‘s morgens heb gemaakt, valt vaak in 
het water door de vele onverwachte dingen die op een school gebeuren: een toilet dat niet meer doorloopt, een ongelukje op de speel-
plaats, een nieuw kindje dat zich onverwachts komt inschrijven, een kopiemachine met een mankement of iemand (ouders, kinderen of 
leerkrachten) die een probleem komt bespreken. Deze zaken zorgen telkens voor een boeiende dag. Nu begrijp ik mevrouw Kathy ook veel 
beter wanneer ze soms pas op het einde van een dag zegt: ‘En nu ga ik eindelijk eens mijn e-mails lezen en beantwoorden!’ Nu merk ik zelf 
ook dat er overdag vaak geen tijd is om dit te doen.  
 
Juffrouw Hilde, welke verschillen zijn er tussen de taken van directie en de taken van een beleidsondersteuner?  
De taken van een beleidsondersteuner situeren zich vooral op organisatorisch vlak: de taakverdeling voor een schoolfeest opstellen, de 
opendeurdag in elkaar steken, reserveringen maken voor de Ghybe of een andere buitenschoolse activiteit, ervoor zorgen dat de speeltoe-
stellen veilig zijn,…  
Als directie heb je meer contact met de ouders en het personeel. Dat vind ik ook wel eens fijn. Op vrijdag voel ik het meest hoe de motor 
van de school draait terwijl je dat anders meer van aan de zijkant beleeft.  
 
Wat vinden jullie leuk aan deze manier van werken? Wat is moeilijker? 
Mevrouw Kathy: Toen ik vorig schooljaar de beslissing nam om een dag minder aanwezig te zijn op school, was het belangrijk dat juf 
Hilde en ik eventjes samen aan de tafel gingen zitten om het één en ander af te spreken. Zo is belangrijk dat ik op de hoogte gehouden 
wordt van wat er zich op vrijdag allemaal afspeelt op school. Wij communiceren daarom heel vaak via e-mail of een telefoontje. Zo weten 
we constant van elkaar wat er op school gebeurt. Juf Hilde en ik helpen elke middag in de warme refter waardoor het over de middag wel 
moeilijker geworden is om eens een losse babbel te hebben met leerkrachten of ouders. Die momentjes missen wij wel.   
 
Wordt deze manier van werken verder gezet volgend schooljaar?  
Juf Hilde: Mevrouw Kathy heeft inderdaad besloten om volgend schooljaar opnieuw op vrijdag wat tijd met haar gezin door te brengen. 
Jullie zullen me dus weer elke vrijdag op het hoofdkantoor terugvinden. Daar ben ik heel blij om want die dag zorgt ervoor dat ik nog 
meer voeling krijg met de school. Ik raak er meer en meer van overtuigd dat hier op school heel hard gewerkt wordt aan het welzijn van 
ieder van ons.  
 
Tot slot: welk moment of welke gebeurtenis van het voorbije schooljaar blijft in je geheugen gegrift staan?  
Mevrouw Kathy: Jullie zullen wel gezien hebben dat ik op de StB-rock helemaal in mijn sas was. Ik zag onze allerjongsten tot onze school-
verlaters enorm veel plezier maken. Alleen al dat grote podium dat we mochten verwelkomen op onze weide gaf ons een heel goed gevoel.  
Juf Hilde: Het viel op dat er die dag helemaal geen ruzie werd gemaakt dus ik denk dat dit voor iedereen op school een geslaagde activiteit 
was. Ook voor de leerkrachten was het leuk om achteraf in een ontspannen festivalsfeer met elkaar te kunnen praten over onderwerpen 
die eens niets met de school te maken hadden. Leerkrachten en leerlingen die goed in hun vel zitten, zorgen immers voor een goede 
school! Daar blijven we zeker verder aan werken, ook het komende schooljaar!  
 

Stan Notebaert & Niels Devos 
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De tweede graad verkent de wereld van Lego en het programmeren 

Op dinsdag 23 januari trokken jullie samen met nog een aantal 
kinderen uit het derde en vierde leerjaar naar Roeselare. Wat was 
daar te beleven? 
De ‘First Lego League Junior’ vond daar plaats. Tijdens deze expo 
stelden verschillende klassen uit West-Vlaanderen hun Lego realisa-
tie met één bewegend onderdeel voor. Tijdens die expo kwam een 
jury naar onze werkjes kijken en ze stelden hierover vragen. Op het 
einde van de expo kreeg elke groep een beker gemaakt uit Lego 
blokjes en we kregen elk een medaille.  
 
Hoe hebben jullie je hierop voorbereid in de klas? 
Dit jaar moesten we iets bouwen rond het thema ‘water’. We moes-
ten dus eerst het één en ander leren rond de wondere waterwereld. 
We bekeken filmpjes, we zochten dingen op, het derde leerjaar 
kreeg zelfs een rondleiding in het zwembad.  We leerden ook wer-
ken met Lego WeDo. Met deze app kun je de bewegingen van je 
bouwwerkje programmeren met behulp van de iPad. Daarna ver-
deelden we ons in groepjes om na te denken over ons bouwsel. We 
moesten hier een schets van maken en daarna voorstellen aan de 
klas. Het groepje dat de leerkrachten het meest kon overtuigen, 
mocht aan de slag: we bouwden er op los met de blokjes, we losten 
problemen waarop we botsten op, we programmeerden ons werkje 

met de iPad en maakten tot slot ook nog een poster die we moes-
ten meenemen naar de expo.  
 
Is het voor herhaling vatbaar? Waarom wel/niet? 
Normaal gezien spelen we enkel thuis met Lego. Het was leuk om 
dat nu eens in de klas te kunnen doen en ondertussen ook iets bij 
te leren. Het is spannend om te zien of je bouwsel de bewegingen 
wil maken die je zelf geprogrammeerd hebt met de iPad.  We 
vonden het leuk om kennis te maken met klassen uit andere scho-
len en hun bouwsels.  Het is dus zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Welke tips zou je willen geven aan kinderen die de volgende 
keer meedoen?  
Luister eerst goed naar de ideeën van elk teamlid apart. Haal daar 
de beste ideetjes uit.  Als iedereen door elkaar praat, lukt het niet. 
Verdeel tijdens het bouwen de taken want je kunt niet met zes 
tegelijk aan hetzelfde bouwen. Blijf volhouden want tijdens het 
bouwen en programmeren merk je dat je vaak dingen moet aan-
passen.  
 

Tiana Billiau, & Maria Verroye 
 

De Curieuzeneuzenrubriek! 
In ons vorige Knetterkrantje lanceerden we deze nieuwe rubriek, waarin het verhaal achter een bepaald 
voorwerp op school wordt verteld. De vorige keer leerden we de Mongoolse gerbils uit de klas van juf Bar-
bara kennen. Deze keer trokken de redactieleden naar de klas van 4A waar meester Frederik ons graag te 
woord stond. Wie zijn klas binnenkomt, kan niet naast de kleurrijke dieren aan het plafond kijken. 

 

Meester Frederik, wanneer je jouw klas binnenkomt, merk je meteen de kleurrijke dieren 
op aan je plafond. Welke dieren zijn het? 
Ik heb hier inderdaad een bonte verzameling aan dieren. Ik zie een draak, een libel, een ooie-
vaar en een bij. Ik had nog andere dieren, maar voor hen had ik helaas geen plaats meer.  

 
Hoe heb je die werkjes gemaakt? 
Het zijn onder andere werkjes die werden gemaakt naar aanleiding van carnavalstoeten. De draak werd in 2008 gemaakt en de uil in 
2009. De andere dieren werden tijdens schoolfeesten gebruikt. De dieren zijn gemaakt van kippengaas en papier-maché.  
 
Hoe kwam je op het idee om ze te maken? 
Ik hou erg van carnaval en de bijhorende carnavalstoeten. Samen met de klas maakten we  
deze werkjes in het thema dat toen met de school werd gekozen.  
 
Wordt de verzameling nog uitgebreid? Indien ja: welke dieren zou je er nog bij willen? 
Op de zolder van huis 10 liggen nog een aantal honden. Ik wil dus zeker uitbreiden, maar de 
plaats ontbreekt helaas.  
 

Axelle Huyghe en Zara Neuckens 



Doorgeefinterview 

Juf Kirby: een terugblik op een schooljaar lid van de werkgroep  
ICT-pedagogisch 

Juf Kirby, elke dinsdagnamiddag komt juf Steffi je vervangen 
in onze klas. Hoe komt dit? 
Sinds dit schooljaar vorm ik samen met Jan Vandendriessche (de 
directeur van de basisschool in Watou) de werkgroep ICT-
pedagogisch. Eind vorig schooljaar kregen we vanuit de centrale 
dienst van onze scholengemeenschap een e-mail met daarin de 
melding dat ze iemand voor deze werkgroep zochten. Aangezien 
ik graag bezig ben met de computer en de iPad, vond ik dit wel 
interessant. Het uitproberen van nieuwe apps is 
leuk, maar er kruipt veel tijd in. Nu krijg ik daar 
elke week een paar uurtjes voor. Dat is mooi mee-
genomen.  
 
Waar ga jij dan naartoe en wat doe jij daar dan? 
Je kunt me dan meestal in het medialokaal terug 
vinden. Daar probeer ik onder andere nieuwe apps 
uit. Als ik ze interessant vind voor de rest van de 
leerkrachten, dan maak ik daar een demofilmpje 
van en plaats ik dit op de Facebookpagina van 
onze werkgroep. Enkel leerkrachten van onze scho-
lengemeenschap kunnen zich aan deze pagina 
toevoegen. We zijn ondertussen met 116 leden. 
Soms heeft een leerkracht ook een vraag: ‘Hoe kan 
ik op een interessante manier mijn digitaal bord 
gebruiken?’. Dan zoek ik naar bruikbare gereed-
schappen zoals een breukenladder, een aftelklok of 
betaaltool. Ik ga ook om de paar weken naar Wa-
tou om met Jan af te spreken waar we de komende weken aan 
gaan werken. Het komt erop neer dat we de leerkrachten tips 
geven over hoe ze ICT dagdagelijks in hun klas kunnen gebrui-
ken. Dit kan zowel de computer, de iPad als het digitaal bord 
zijn.  
 
Wat vind je leuk aan deze werkgroep? 
We krijgen regelmatig berichtjes van leerkrachten die bepaalde 
zaken die we op de Facebookpagina deelden, hebben uitgepro-
beerd. Het is fijn om te horen dat je ze verder kon helpen. Ik 
vind het erg handig dat ik een paar uurtjes per week krijg om 

zaken uit te proberen waar ik anders geen tijd voor heb.   
 
Zijn er ook dingen die je moeilijk vindt als lid van deze werk-
groep? 
De digitale wereld is enorm aan het veranderen. Ik volg een aan-
tal Facebookpagina’s waar ik elke dag een aantal interessante 
berichtjes van opsla. Maar alles evolueert zo snel en er komen 
elke dag zoveel nieuwe dingen bij dat het onmogelijk is om ‘mee’ 

te zijn met al die veranderingen.  
 
Bestaan er ook nog andere werkgroepen in onze 
scholengemeenschap? 
Ja hoor! Zo kwam de werkgroep ‘ZILL’ ons tijdens de 
voorbije pedagogische werkdagen informeren over ons 
nieuwe leerplan waar we in de toekomst mee aan de 
slag gaan. Er is ook een werkgroep ‘STEM’ die voor 
elke kleuterklas en elk leerjaar een techniekles heeft 
uitgewerkt. In die werkgroepen zitten dan directeurs 
en leerkrachten van verschillende scholen uit onze 
scholengemeenschap.  
 
Heb je nog een leuke ICT-tip voor ons? 
Met de app ‘Book Creator’ kun je een dagboek bijhou-
den in de komende grote vakantie: je kunt filmpjes, 
tekst, foto’s en geluiden toevoegen waardoor je op het 
einde van de grote vakantie een mooie digitale herin-
nering hebt om in te bladeren.  

Met de app ‘Zoek het uit!’ kan je wetenschappelijke experimen-
ten doen met spullen die je gewoon bij jou thuis vindt. 
Voor de kleutertjes is de app ‘Kinderboekenweek Zzz’ een leuke! 
Deze app is een zoekspel gebaseerd op het prentenboek ‘Zzz’. In 
de interactieve tekening zitten twintig kabouters verstopt. Als 
kinderen een kabouter zien, tikken ze er twee keer op. De kabou-
ter wandelt dan naar het bed. De hoofdkabouter vertelt je hoe-
veel kabouters er nog verstopt zitten. Ik ging ook op zoek en ik 
ben toch een tijdje zoet geweest om alle kabouters te vinden…  
 

Alyssia Maerten & Fenna Vanhuyssse 

Ook in dit Knetterkrantje lanceren we een nieuwe rubriek waarin de ene leerkracht aan de andere een vraag stelt waarop 
hij/zij het antwoord al lang wil weten. Aangezien dit het startschot van deze rubriek is, bedachten de leerlingen van 4B een 
vraag voor juf Liesbeth Veys.  

 

Juf Liesbeth, hoe leerde jij je man kennen? 

Ik leerde mijn man tijdens een zomervakantie kennen. Hij was samen met zijn vrienden aan zee gaan kampe-
ren. Ik was op dat moment  ook aan zee bij een vriendin van mij die in Oostduinkerke woont. ‘s Avonds gin-
gen we samen naar een fuif  waar ik dan aan de praat ben geraakt met mijn toekomstige man. Nadien bleven 
we regelmatig met elkaar afspreken en dat bleek onmiddellijk grote liefde… 

Voor welke leerkracht is de volgende vraag? 

Juf Soraya, kun je mij je top 3 geven van de leukste gezinsactiviteiten of uitstapjes die je tijdens het weekend of de vakanties doet?  

 

Juf Soraya, we zijn alvast erg benieuwd naar jouw antwoord dat in de volgende editie van het Knetterkrantje verschijnt!  

 

Marie Langouche & Britt Pareyn 


